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I.ES TAFFURS.  

Bij de bewerking van Le Chevalier au Cygne et Oodefroid de Bouillon, 
uitgave van de Reiffenberg als deel IV, V en Via van de Monuments pour 
servir d l'histoire des Provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourgl), 
ontmoette ik voor bet eerst den naam, dien ik boven dit artikel plaatste. Ik 
stel er prijs op, den lezer te waarschuwen, die uit de volgende bladzijden 
wellicht uitsluitend historische vcaarheid hoopt te putten. Wel is het ook 
mijn laatste doel, bij de excerpeering van allerlei, ook minder betrouwbare 
kronieken, de historische waarheid te dienen - anders ware de regeerings- 
opdracht, mij voor de R~ks Oeschiedkundi~e Publicali~'n gegeven, ongetwijfeld 
illusoir - -  maar dat eindelijke streven naar waarheid sluit niet uit, de ver- 
melding en bespreking van veel fictie, waarin wellicht een kern van waarheid 
opgesloten ligt. En zoo zal her ook hier zijn. De auteur2) van vermeld 
mfra. epos, behoort volstrekt niet tot de betrouwbare gesehiedschrijvers der 
12/13de eeuw. De feiten, die hij meedeelt aangaande de kruistochten met 
name, zijn zeer verward en verwrongen. Maarc als elk, nog zoo slecht histo- 
ricus, drukt hij het stempel van zijn eeuw op zijn werk en wordt daardoor 
belangrijk, ook wanneer hij onbeduidende of onware feiten meedeelt. In dat 
opzicht dan ook vraag ik de belangstelling van historici en taalkundigen 
voor de vreemde en ruwe bizonderheden, die ik, een weinig geordend, ga 
vermelden. 

Verplaatsen we ons eens terug naar een tijd van oorlogsenthusiasme, zoo 
groot, als zelfs her begin van den wereldoorlog niet heeft gebracht. De kreet 
,God wil her" klinkt in alle talen over Europa. De kerkvergaderingen van 
Piacenza en Clermont voeren de begeestering ten top. Peter de Kluizenaar 
preekt in Frankrijk, Walter Habenichts snelt reeds vooruit met ongeoefende 
en ongeordende troepen, een zekeren ondergang tegemoet. We zijn in den 
tijd der Kruistochten. Diep heeft het verlangen, de heilige plaatsen te be- 
vrijden van den druk der ongeloovigen de volksmassa aangegrepen. Het 
waren, zooals algemeen bekend is, niet alleen de ridders en geestelijken, die 
naar bet kruis grepen, her waren eveneens de boeren en onvrijen, ja zelfs 
straatroovers en zeesehuimers, die door godsdienstige of materieele beweeg- 
redenen aangezet, besloten hadden, her uiterste te wagen, om her hoogste 
te winnen. 

l) Bruxelles, Hayez, 1846, 1848, 1854, Er is nog een iongere ed. van C. Hippeau, 2 din. 
Paris, Aubry 1874-77. Ik citeer volgens die van de Reiffenberg. 

2) De kwestie van den naam van den anteur, juister den bewerker van de Chanson is hog 
niet opgelost. In 1846 'noemde de Reiffenberg de namen Renaut en Oraindor  tA4onuments etc. 
IV, p. VII). In 1852 schreef Paulin Paris over Les Enfances de Oodefroid. Hij geeft daar den 
naam van den tweeden bewerker: Renaus en Renax. Maar Les Enfances Oodefroid moet niet 
worden vetward met Le Chevalier au cygnr et Oodefi, oid de Bouillon. (Hist. Lift. de la France, 
XXII, p. 400) In 1854 komt de Borgnet als voortzetler van de Reiffenbergs werk tot de con- ' 
elusie: dat de auteur van de Chanson onbekend i s ,  behoort tot de Zuideliike Nederlanden, 
leefde in her begin der veertiende eeuw, waarschijnlijk omstreeks 1320--50. (Monuments etc. 
Via, p. XXV-XXVI) .  In 11869 bestriidt Paulin Paris deze meening niet. Hippeatt gewaagt in 
zijn uitgave van 1874--77 van de auleOrskwestie niet. Potthast eindelijk (Bibliotheca hfst., I, p. 219) 
spreekt opeens van Jehan Renax als ,,Verfasser." Ik kan in deze duiseere zaak geen uitspraak 
doen en houd .mij vooralsnog aan de meening van de Borgnet, omdat ik niet kan aehterhalen~ 
met welk recht Potthast den naam Renax met zooveel zekerheid opgeeft. Aan literatuurhistoriei 
de uitspraak. 
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Eindelijk is de voorbereiding voor den eersten t(ruistocht, door Godfried 
van Bouillon ondernomen, voltooid. Her groote leger rukt in verschillende 
afdeelingen op naar her Oosten, verovert in 1097 Nicaea, wint den slag van 
Dorylaeum, verovert in het volgende jaar Antiochi~ en maakt zich in 1099 
van Jeruzalem meester. Dit zijn de nuchtere feiten, die ons door betrouwbare 
kronisten zijn overgeleverd. Maar het kon niet anders, of de wereldbeteekenis 
diet feiten moest voor later levende trouvbres aanleiding worden tot legen- 
denvorming. De fantasie moest zich van de eenvoudige gebeurtenissen meester 
maken en de eenvoud wijken voor omslachtigheid en opsmuk. De anonieme 
auteur, die bovendien een eeuw leefde na de gebeurtenissen, schijnt vooral 
onder den indruk gekomen te zijn van het ruwe leven, door de Kruisvaarders~ 
geleid. En onder dien indruk heeft hij aan de IKruistochten doen deelnemen 
een bende: Les Taffurs, die wel de ruwheid als monopolie schijnen gehad 
te hebben en wier naam in de lijst der deelnemers aan den eersten Kruistocht 
niet wordt aangetroffen. Reeds bij Nicaea zien wij ze optreden. Later voor 
Antiochi/~ doen zij wonderen van dapperheid;  bij Jeruzalem munten zij uit 
in moed en na de verovering der stad door wreedheid. Voor St. Jean d'Acre 
treffen we ze ook nog aan evenals voor Damascus. Maar dan is hun rol 
uitgespeeld en bereikt de kroniek ook bijna haar einde. 

Her zijn geweldige soldaten, zooals blijkt uit de volgende woorden van 
de Saracenen zelf: 

,,Mahon, dient payen, que eil nous vont grevant, 
Corn ce sont male gent fort et oultrequidant ? (V, p. 109, v. 5982-83). 

Koning Cornumerant verhaalt zijn vader dat men de Taffurs zeer moet 
vreezen (V, p. 471, v. 1674'0). En zelf zijn ze voor niets bevreesd: 

ATe doutent Sarrasins, ne malle ne denier (Via, p. 244, v. 26496). 
Zooals te verwachten was, blaken zij van strijdlust: 

Qui plus aiment bataille que li glous ne fa i t  vin (V. p. 118, v. 6248). 
De Taffurs zijn ook zeer waakzaam (V, p. 456, v. 16283) en behalen veel 

butt (V, p. 172, v. 7792--96). 
Hun uiterlijk is verwaarloosd, van wege hun ruw leven: 

Ld furent ly Taffur plus noir que carbonnier (Via p. 54, v. 20430). 
Zij gaan barvoets: 

Une gent qui en pier n'ont chause ne sorler (V, p. 471, v. 16742) 
en haveloos gekleed: 

11 sont hammer Taffur, pour cou qu'en leur vivant 
N'orent oncques en gambe une cauehe valiant (V, p. 456, v. 16282). 

Zij zijn flegmatiek: als er reel Taffurs gesneuveld zijn, zegt de koning: 
,,Amis, plus n'en part{s; 

S'il sont mort, Dieux les a en gloire couronn{s: 
Or les laissi6s morir, j'aray rybaus ass{s" (Via, p. 64, v. 20768-  70). 

Door groote wreedheid zijn zij berucht: 
II n'y ont dgport{ ne femme ne enfant. (te Jeruzalem) 
Les petis enfancons vont kuers des biers tirant, 
Et encontre les tours les vont sy fort  gi{tant 
Que des tiestes en vont les ciervelles f i lant (Via, p. 75 -76 ,  v .21125-28) .  
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Aan gewone uitspattingen van de soldaten dier dagen rnaken ook de 
Taffuts zich schuldig. Zoo belooft hun koning hun:  

Anqui ara cascuns or et argent assgs, 
Et la bielle payenne, gissans Igs ses costds (Via, p. 64, v.20751 - 52). 

Matigheid behoort ook al niet lot hun hoofddeugden en hun ruwe vraat- 
zucht gaat zelfs zoover, dat zij de gevangenen slachten en opeten: 

Et ly roys des Taffur~ et sy ribaut vaillant 
Desviestirent les Turs et les vont despoullant. 
A guise de pourciaus les vont appareillant, 
Et en pot et en rost les aloient quisant, 
Que la flaireurs des Turs en la ville s'espant. 

Godfried van Bouillon belooff aan een Saraceen: 
,Et  sevous yestes pris, je  vous jur  loyalment 
Que ly rois des Taffurs et trestoute se gent 
A l e  sausseet ou sd  vous mengeront au dent" (V, p. 130, v. 6603 -05) .  

Een burger van Antiochifi zegt: 
Biau seigneur, celle gent que vggs chy-devant 
Dolt-on plus redoubter que tout le remanant: 
Car plus ayment le char d'un Turn ou d'un Persant 
Que ne fai l  d baisier amie son amant (V, p. 456, v. 16277- 80). 

Plastisch is de volgende beschrijving: 
Et ly toys des ribaus f i s t  des arridre-bans ; 
Il prist ung Sarrasin qui fu  gros et poissans. 
Assds prigs des fossgs et des tours haus et grans 
Ocist le Sarrasin et le f u  desviestans. 
Tout ensy que ung pourciel duns bouciers est tuans, 
Appareilla le corps et ly ouvry les flans, 
La coraille en gigta devant lui sur les camps, 
En la broke le mist pardevant des Piersans 
Et d deux Sarrasins le f u  tantos quierkans. 

(V, p. 495 - 96, v. 17475-  83). 
Als de Saracenen dat zien: 

,,Mahom I client payen, regardgs quels mesquanst 
Puisqu'il menguent Turs, Sarrasin et Piersans, 
ATe seront affamg descy jusqu'd dis ans" (V, p. 496, v. 17486-88). 

Voor de bewoners van Jeruzalem was het ook geen aangenaam vooruitzicht, 
Quant ly roys des Taffurs f i s t  ocire ung glouton, 
Et bien apparellier tout ensy c'un bacon, 
En la broucque bouter, sy corn rost de mouton, 
Pardedens la citg teUe noise en fist-on 
Qu'il n'y a Sarrasin qui n'ait confusion; 
Et maudient Francois en lear establison (V, p. 496 v. 1.7490- 95). 

Na een slag vinden de Taffurs vierduizend viianden op her slagveld; zij 
richten nu bij de loopgraven keukens in 

Et ont prys les payens et ddsarmet briefment; 
Et les tournent et rost bien et souffissaument, 
Sicque Cornumarans la grant flaireur en sent. 
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Quant il volt les Taffars qai quisalent lear gent, 
Venus est au soudant, se ly dist hagltement: 
,Regardgs les larons, (ly)dist-il irement, 
Qgelle quisine y font  d lear eneombrement !" (Via, p. 134. v. 22972-78). 

Zij maken er zelfs een groot deel van in, voor winterprovisie, zooals Peter 
de Ktui~enaar drastisch uitdrukt: 

Corbarant s'en fay, n'y pot riens gaengnier; 
De vos gens demora sar les canps C millier, 
Ld orent ly Taffur t~ plentg a mengier, 
Et en mirent en sel X mille pour l'ivier(VIa, p. 146, v. 23346-49). 

Als slot van deze kannibalentafereelen: 
Ly Orans Oourmans de Lille estoit gros et furnis; 
N'avoit homme sy grant en trestout le poarpris; 
A voee cog qu'il f a  grans, estoit/ors et hardis, 
Et, quant il avoit but, s'estoit togs estourdis; 
Mil Sarrazin avoit ochis et desconfis; 
LInE Sarrazin mengoit, qaand it estoit roses, 
Tout oussy volentiers c'ane erasse brebis (Via, p. 342, v. 29619-  25). 

En dat monster wordt door de Taffurs tot koning gekozen! 
Her heele leven en de organisatie der Taffurs is die van soldaten. Hun 

aantal wordt op verschillende plaatsen opgegeven: 
Et ly roys de Taffars venoit hardiement; 
Sar ung eeval estoit; s'amenoit ane gent, 
Bien en avoit X X  mille en son goavernement; 
Mats n'ot que 1111 mille ace  assamblement (V, p. 106-7, v. 5931-34). 

Bij een andere gelegenheid zijn her er maar honderd (V, p. 204, v. 87,~8), 
kort daarop weer 20.000 (V, p. 376, v. 13862) en elders hog 4.000; 5.000; 
15 000; 16.000. 

Nu we zoo eenige trekken van het karakter en de levenswijze der Taffurs 
hebben gegeven, komt de meest belangrijke vraag: hoe zijn ze onder de 
Kruisvaarders opgenomen, of juister, hoe komt de anonieme bewerker er toe, 
zoo'n horde onder de Kruisvaarders te rekenen. 

Dat hij niet aan een afzonderlijk yolk denkt, zooals de Franscilen, de 
Vlamingen of de Engelschen, blijkt aanstonds uit den naam ,Taffur", dien 
hij aan zijn helden geeft. Taffur toch, is geen volksnaam, maar een soort- 
naam. K6rting behandelt 't woord bij arab. ,Dahul" =bedrieger .  Volgens 
hem is dit misschien het grondwoord van prov.en ofra. ,tafur" schelm, spitsboef. 
Die meening van K6rting wordt uit de woorden van den auteur zelf vrij 
wel bevestigd; natuurlijk niet, war de etymologie, maar alleen war de be- 
teekenis aangaat 1). Want dezelfde bewoner van Antiochi~, dien ik hierboven 
reeds heb ingevoerd, verklaart aan de Saracenen, dat zij Taffurs genoemd worden 

pour cog qu'en leur vivant 
N'orent oneques en gambe une cauche vallant (V, p. 456 v. 16281 - 82). 

Her zijn m.a.w, landloopers. Herhaaldelijk ook worden, zooals reeds uit 

1) Vgl. hog Or/Jber, Orundriss II 3. S. 526. Strassb., Triibner, 1901. 



Mulder. 293 Les Taffurs. 

aangehaalde plaatsen bleek, de Taffurs door den diehter ,,ribauds" genoemd. 
Welnu: ribaud, waartoe ook ndl. rabauw kan gebracht worden, beteekent 
schurk, roover. 

De bedoeling van den dichter schijnt dus geen andere geweest te zijn, 
dan onder de Kruisvaarders een bende ruwe en weinig serupuleuse roovers 
aan te wijzen, die zichzelf een koning kozen, blijken van groote dapperheid 
gaven, maar zoo weinig kiesch in hun middelen waren, dat ze zelfs tegen 
menscheneterij niet opzagen. 

A1 zijn nu de Taffurs geen yolk in den eigenlijken zin van het woord, ze 
recruteeren evenwel hun manschappen uit verschillende volken, vooral uit 
Vlamingen en Nederlanders. Dit blijkt uit een toespraak, die de koning der 
Taffurs tot zijn soldaten houdt: 

Je voas ay bien vdat d BraKes el d Oant 
A Lidge ou d Namar, en Haynau, en Brabant, 
A Toarnay, d Aras ou d Lille ensidvant, 
Ou droit d Valeneiettnes voas ay bien vdut tant (V, p. 169, v. 7695- 98). 

War verderop wordt de nationaliteit van den banierdrager van den koning 
besproken : 

Sa bani~re portoit demnt lui emprdsent 
Un K hollandois ribaus, quigransfu durement (V, p. 204, v. 8735 - 36). 

Uit welke woorden blijkt, dat men ribaud = Taffur en Hollandois tegelijk 
kan zijn. 

Elders weer wordt gewaagd van: an Taffurs lidgois (V, p. 218, v. 9126). 
AIs de vaandeldrager van daareven door den vijand gedood is, komt een 

Vlaming het vaandel redden, maar ook hij wordt gedood (V, p. 219, v.9144). 
Later is 'teen Duitscher, die als banierdrager optreedt (V, p. 456, v. 16265). 

Als een Saraceen geslacht en gebraden is door den koning zelf, laat hij 
dit weinig appetijtelijk gerecht door Duitsche rabauwen naar den vijand 
brengen (V, p. 496, v. 17484). 

Weer op een andere plaats geeft de koning zijn paard aan een Taffur de 
Haynau (Via, p. 132, v. 22932). 

De koning der Taffurs komt van Saint Quentin (Via, p. 340, v. 29545) 
en hij regeerde ,,moall bien sur la Kent BeIgibus" (Via, p. 340, v. 29566). 

Als die koning gestorven is, wordt er een nieuwe vorst gekozen. 
De Lille f u  eieux nds dont je  vous vais parlant (Via, p. 341, v. 29600), 

die genoemd wordt: Ly Orans Gourmans de Lille (Via, p. 342, v. 29619) en 
in zijn leger 

y ot moult de Picquars, 
Flamens et Plainuiers, LidKois et Auvregnas (Via, p. 506, v. 34860 - 61). 

Vlamingen, Henegouwers, Duitschers en ook een enkele maal Hollanders 
zijn het, die zich bij de Taffurs aansloten. En de veronderstelling, dat de 
dichter, uit vrees of uit ontzag, met ironie of misschien ook uit ha,at, hun 
zulke gruwelijke eigenschappen toedichtte, sehijnt thans niet meer zoo ge- 
waagd. De Taffurs zouden dan de Boches zijn van den tegenwoordigen tijd. 

Dit alles klopt volmaakt met de mededeeling, dat de Franschen hen van 
overzee lieten aanrukken: 

Et s'ont fa i l  ly Francois par de~a amener (V, p. 471, v. 16741). 
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Ik laat het definitieve onderzoek naar de motieven, die kunnen geleid 
hebben, de Taffurs op te nemen in dit gedicht, liever over aan de literatuur- 
historici, die niet bij toeval, zooals ik, maar krachtens hun eigen siudieplan, 
zich met dit werk hebben bezig te houden. Wij zullen hier alleen nog de 
zeer belangrijke vraag aanraken, of de Taffurs eigen vinding van den dichter 
zijn, of wel overgeleverd en dus overgenomen goed. Met andere woorden: 
komen de Taffurs hier het eerst voor, of vinden wij van hen reeds bij vroe- 
gere schrijvers in verband met de Kruistochten melding gemaakt? 

Op deze vraag zal het antwoord bevestigend moeten luiden. Er bestaat 
namelijk een Chanson deJ~rusalem van den dichter Graindor de Douai, dat 
een nieuwe bewerking is van den Chanson d'Antioche volgens Richard den 
Pelgrim en waaraan een aanhangsel is toegevoegd, waarin de gebeurtenissen 
tot na de verovering van Jeruzalem worden verhaald. Dat aanhangsel of 
juister, die voortzetting van het Chanson d'Antioche onderscheidt zich van 
dit laatste door grootere levendigheid ; de dichter heeft veel uit eigen phantasie 
geput; hij bezingt niet alleen de daden der aristokraten maar ook die van 
het mindere yolk. En als vertegenwoordigers dier lagere klasse vinden wij 
reeds bij hem de Taffurs. Ook hij schildert ze als landloopel~, die barvoets 
en in lompen gaan, maar door hun vijanden zeer gevreesd worden, bestuurd 
door een ridder, die aan lager wal is gekomen, die een krans van bladeren 
draagt als kroon, en een zak met armsgaten als vorstelijken mantel. In den 
krijgsraad der vorsten weet hij door te drijven, dat Jeruzalem bestormd wordt, 
hij trekt het eerst de veroverde stad binnen en kroont Godfried van Bouillon. 

Deze bizonderheden ontleen ik aan de OeschicMe der Franz6sischen Litte- 
ralur van Suchier en Birch-Hirschfeld (S. 49-50.  Leipzig und Wien, Biblio- 
graphisches Institut, 1900). Nu was de weg gewezen. La Chanson d'Antioche 
diende te worden gemadpleegd en in de uitgave van Paulin Paris in twee 
deelen (Paris, Techener, 1848) vond ik inderdaad menig vers, waarin de 
Taffurs voorkomen. La Chanson d'Antioche nu, is ouder dan Le Chevalier 
an Cy~ne et Oodefroid de Bouillon. 

In zijn Introduction zegt Paulin Paris van de Taffurs (I, p. XVI). Onder 
de Kruisvaarders bevonden zieh ook: ,l 'autre troupe, eompos6e de gens plus 
indomptables, plus f&oces, (qui) ne voulut rien tenir des barons, ni s'engager 
dans aucuns liens cte discipline. Elle mareha dans route sa libertY; ramas 
impur de juifs, de eagots, de truands et de boh~miens, hideux 5. volt, 6gale- 
merit redout~s pour ainsi dire des chr6tiens qu'ils accompagnoient et des 
Sarrasins qu'ils alloient eombattre ; arm,s de coutelas, de frondes, de fourches, 
de faux et de batons . . . .  Ils avoient accept6 pour roi un aneien 6cuyer 
normand, d6grad6 par le d~sordre e t l a  mis~re. Cet homme avoit far  app~l 
a quiconque juror de ne jamais poss6der en propre une seule piece de 
monnoie; et celui qui demeuroit eonvaincu d'avoir viol6 un pareil engage- 
ment 6toit a l'instant m~me oblig6 de quitter la noble bande. Le bon prince 
avoit pris le nom de Tafur, sans doute apr~s avoir entendu les Arm6niens 
d6signer ainsi dans leur langue l'empereur grec." 

Van den meest karakteristieken trek, waardoor de Taffurs zich onder- 
seheiden, her menseheneten, gewaagt Paris in zijn inleiding niet. Toch komt 
dit ook reeds in La Chanson d'Antioche voor. 
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A la porte de seure, qui s6oit contremont, 
Desous la tour Princeple le frdre Oondremont, 
Ld f u  li rois Tafurs et Ribaut o lui sont: 
Et jarent Dame Dieu qui forma tout le mont, 
Que s'ils tienent Paiens, aus dens les mangeront (I, p. 218 v. 124-28). 

Dit schijnt evenwel hog rnaar een bedreiging te zijn, of een uiting van 
woede. Als echter de belegeraars van Antiochifi door nijpenden honger 
worden gekweld, weten ook de Taffurs niet, hoe ze aan voedsel zullen kornen. 
Blijkbaar hebben ze dan nog niet den srnaak van menschenvleescb beet. 
In hun radeloosheid riehten ze zich tot Peter den Kluizenaar, bij monde 
van hun koning, die spreekt: 

,Sire, consilligs-moi, por sainle carit~, 
,Pot  voir morons de faim et de caitivet6. 
Et respondi clans Pieres: , C'est par vo lasquetg; 
,Algs, prends ces Turs qui sont ld mort jet~ 
,Bon seront a mangier s'il sont cult et salg." 
Et dist le rois Tafurs: ,,Vous dites v6rltd" (II, p. 3 - 4 ,  v. 7 - !2 ) .  

De raad van den Kluizenaar wordt door de Taffurs niet in den wind 
geslagen. Hij verzarnelt al zijn ,ribaus" 

Et vont aus chimeteres, s'ont les corps desterrgs, 
Tout ensamble tes ont en un mont assamblgs, 
Trestous les porris ont dedens Ferne jet6s 
Et les autres escorcent, au vent les ont hallgs. (II, p, 6, v. 5 1 -  54) 

Nu kornen de ridders kijken, rnaar gewapend, want zij vertrouwen de 
Taffurs niet. Zij vragen: 

, Coment vous contends ?" 
rnaar zoo echt zwak rnenschelijk, tegenover die wilde rabouwen, ze vragen 

her lachende. 
,,laar foi, '' ce dist li rois, ,moult sui bien conra6~ 
,SV jo avoie d boire, ~ mengier ai ass6s." 

En bet schijnt, dat de baronnen de complaisance zoo ver drijven, dat ze 
den kannibalen ook wijn zullen geven, want Godfried van Bouillon antwoordt: 

,,Dans rois, vous en auras." 
De son bon vin li f u  uns hotels pr6sentgs, 
Li  rois Tafurs en hat, aus autres f u  livrVs(II, p. 7 - 8 , v . 6 3 - 6 7 ) .  

Ook de Saraeenen zijn langzarnerhand tot de ontdekking gekornen, war 
vijanden zij in de Taffurs gevonden hebben, want Garsions zegt tegen 
zijn vader: 

,Seigneur% dist Oarsions, ,,~ moi entendgs ca, 
,S~ r Franc nous aper;oivent mauvais plet i aura, 
,Car li rois des Tafurs nostre mort deforra, 
,El  quant iert desterrgs, aprOs le mengera." (II, p. 13,v: 147-150) 

Ook in l_a Chanson de Jgrusalem kornen de Taffurs voor. Maar in de 
citaten daaruit, die ik bij Paulin Paris (Histoire Littgraire de la France XXII, 
p. 375-381. Paris, Firrnin Didot, 1852) vond, wordt niet van hun anthro- 
pofagische neigingen gesproken. 
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Het staat vast, dat Le Chevalier au Cygne et Oodefroid de Bouillon voor 
zoover her den eersten Kruistocht betreft eene overwerking is van de Chansons 
d'Antioche en de Jgrusalem, het is dus ook zeker, dat de bewerker zijn 
Taffurs ontleend heeft aan Graindor de Douai. Maar wat heeft hij het Taffur- 
motief uitgewerkt! Vooral, war heeft hij hun dierlijke eigenschappen met 
welbehagen geteekend. 

Een allerlaatste vmag willen wij nog stellen en met haar beantwoording 
een nadere studie van het merkwaardig gegeven aan de aandacht van meer- 
bevoegden aanbevelen. Die vraag is: zijn de Taffurs, die menscheneters 
bleken te zijn, de vinding van jongleurs der twaalfde en dertiende eeuw, of 
vinden wij al bij de eigenlijke geschiedschrijvers van den eersten kruistocht 
berichten, die alleen later door de trouv~res zijn uitgewerkt? 

En ook op deze laatste vraag moet her antwoord luiden: de Taffurs zoowel 
als het menscheneten zijn in de kruistochtkronieken geen onbekenden; zij 
zijn historische personen geweest en hun beestachtigheden historisch bewijsbaar. 

Aan de methode getrouw, die wij tot nu toe in dit opstel gevolgd hebben, 
van de jongste getuigen her eerst te hooren, luisteren wij naat den grooten 
kronist der Kruistochten, Willem van Tyrus. In her vierde boek, 23ste hoofdstuk 
van zijn ttistoria Rerum in Partibus Transmarinis Oeslarum (Recueil des 
Historiens des Croisades. Hisloriens Occidentaux t. I., p. 190. Paris, Imprimerie 
royale, 1844) verhaalt hij ons het volgende: De aanvoerders der Kruisvaarders 
maakten zich ongerust over het groot aantal spionnen, die in hunne legers 
rondslopen. Bohemond van Tarente belooft hun, aan dat spionneeren een 
eind te maken. ,Boamundus vero promissi memor, circa primum noctis 
crepusculum, cure alii per castra pro coenae apparatu, more solito, essent 
solliciti, educi praecipit Turcos aliquot, quos habebat in vinculis, et tradens 
eos carnificibus, jugulari mandat; et igne copiose suppositi, quasi ad opus 
coenae, diligenter assari praecipit et studiosius praeparari; praecipiens suis, 
quod si ab aliquibus interrogati essent, quidnam sibi coena talis yeller, 
responderent, quod inter principes convenerat, ut quotquot deinceps de 
hostibus aut eorum exploratoribus caperentur, omnes prandiis et principum 
et populi ex seipsis escas, via simili, cogerentur persolvere". Dat hielp en 
de verspieders bleven in het vervolg wel weg. 

Het anthropofagisch motief is er wel, zooals wij zien. En al is het niet 
onmogelijk, dat, hetzij Graindor, hetzij onze anonymus, Willem van Tyrus 
hebben gelezen, vooral in de oude Fransche vertaling; van Taffurs vonden 
wij bij hem niets. 

Gaan wij een slap terug en hooren wij Albertus Aquensis. In het vijfde 
boek, 29ste hoofdstuk van zijn ttislotia Hierosolymitana (Migne PL. CI_XVI, 
col. 527) lezen wij: ,,Mirabile dictu et auribus horrendum! tanta ipsa famis 
angustia has urbes invaluit, quod nefas est dicere, nedum facere. Nam Christiani 
non solum Turcos vel Sarraeenos occisos, verum etiam canes arreptos et 
igni coctos comedere non abhorruerunt prar inopia, quam audistis." Deze 
mededeeling, die hoogst belangrijk is, ook om de waardeering, volgens 
welke her eten van hondenvleesch als nog erger dan dat van menschenvleesch 
wordt voorgesteld, slaat op her beleg van Antiochi~, spreekt niet alleen van 
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een krijgslist, waardoor verspieders moesten worden afgeschrikt, maar integen- 
deel van een toestand, waarin de Christenen verkeerden en die hen dwong 
tot het eten van menschenvleesch. Albrecht" van Aken is dus reel uit- 
drukkelijker in zijn verklaring, d a t e r  in her leger der Kruisvaarders zulke 
onmenschwaardigheden plaats hadden. 

Raadplegen wij weder een ouder getuige, Radulfus Cadomensis (Caen), een 
tijdgenoot van Tancred. Hij verhaalt (Migne. PL. CLV. col. 553): ~Audivi 
namque qui dicerent cibi se coactos inopia, ad humanae carnis edulium 
transisse, adultos gentilium cacabo immersisse, pueros invexisse verubus, et 
vorasse adustos: vorando aemulati sunt feras, torrendo homines, sed caninos. 
Hunc ipsum finem membris propriis minabantur, cum aliena deficerent.. 7 
Deze plaats is niet minder duidelijk: zij bevat niet alleen de bevestiging 
van het feit, dat de Kruisvaarders tot anthropofagie overgingen,omaar voegen 
er nog aan toe, dat ze desnoods ook tot het verslinden van eigen yolk 
zouden zijn overgegaan, indien de voorraad aan krijgsgevangenen mocht 
uitgeput raken. Maar noch bij Albertus Aquensis, noch bij Radulfus van Caen 
vinden wij melding gemaakt van een bepaalde bende, hoe dan ook geheeten, 
die zich aan deze excessen in het bizonder zou hebben schuldig gemaakt. 

Komen wij ten laatste aan Guibert van Nogent (Guibertus Abbas s. Mariae 
de Novigento), dan zijn wij tot den oudsten getuige in deze zaak genaderd, 
een man, die volgens sommigen weinig vertrouwen verdient, volgens anderen 
daarentegen de belangrijkste berichtgever voor den eersten Kruistocht moet 
genoemd worden. Van hem hooren wij, dat - ,,Erat praeterea et aliud quoddam 
in exercitu illo hominum genus quod nudipes quidem incederet, arma nulla 
portaret, nullam ipsis prorsus pecuniae quantitatem hebere liceret: sed 
nuditate ac indigentia omnino sqalidum, Universos praecederet; radicibus 
herbarum, et vilibus quibusque naseentiis victitaret. Hos cure quidam ex 
Northmannia oriudus, haud obscuro, ut fertur, loco natus ex eeluite tamen 
pedes factus, sine dominio oberrare videret, depositis armis, et quibus utebatur 
induvii, eorum se regem profiteri voluit. Inde rex Thafur barbarica coepit 
lingua vocari. Thafur autem apud gentiles dicuntur, quos nos, ut nimis 
litteraliter loquar, trudenues (al. trudennes, Gallice truands,)vocamus. Qui 
ex eo sic appellantur quia trudunt, id est leviter transigunt, quaqua versum 
peragrantes annos (f. agros). Erat autem isti consuetudo ut, si quando populus 
sub se agens ad pontis aliqujus deveniret transitum, aut aliquas angustias 
loci cujuspiam attigisset, iste eundem praeoccupare festinaret ingressum, et 
perscrutato ad unguem singillatim quoque suorum, si cui duorum pretium 
solidorum habere contigeret, hunc confestim a sua ditione secluderet, et eum 
emere arma jubendo, ad armati contubernium exercitus segregaret. $i quos 
consuetae tenuitatis amantes, nihil prorsus pecuniae aut reservasse aut affectasse 
conspieeret, hos suo collegio peculiares ascisceret . . . .  Praeterea, cum de 
paganorum corporibus frusta carnium apud Marram, et sicubi alias, "cum 
nimis fames urggret, reperiuntur adempta, quod ab his et furtim, et quam 
rarissime factum constat, atrox apud gentiles lama percrebuit quod quidem 
in Francorum exercitu habere,',~r qui Saracenorum carnibus avidissime ves- 
cerentur. Unde idem homines, ut potissimum apud illos haec intonuisset 
opinio, Turci cujusdam vecti corpus intusum, ad eorum terrorem palam 
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omnibus, ut dicitur, ac si carnem mandibilem igni apposito torruerunt. Quod 
illi agnito, et verum penitus quod fingitur autumantes, jam magis insolentiam 
Thafurum, quam nostrorum quodammodo principum vehementiam formida- 
bunt." (Migne, PL. CLVI, col. 811-12). 

In dit lange citaat treft ons het meest de naam Thafur. Her is zeker zeer 
opmerkelijk, dat die n,aam bij den oudsten berichtgever, waar wij lets over 
deze belangrijke bende aantreffen, al voorkomt. Voor het overige zijn de 
bizonderheden aangaande leven en gewoonten der Taffurs hier ook reel 
overvloediger, ja bijna eensluidend met de gegevens van onzen jongleur. Zij 
zijn de eersten in den strijd; de Saraceneu zijn bang voor hen; zij gaan 
barvoets en naakt; vooral: zij maken zich schuldig aan anthropofagie. Maar 
her is duidelijk, dat de kronist hiermede erg verlegeu is. Hij kan het felt 
niet ontkennen, maar brengt het tot kleine verhoudingen terug. Dit moge 
te eer als een bewijs gelden voor de waarheid der bewering. Van den 
anderen kant geeft Guibert een element, dat we verderop nergens terug- 
vinden, nl. dat de Taffurs arm zouden geweest zijn en wel vrijwillig arm. 
In Oodefroid de Bouillon is hiervan niets te hooren; daar behalen zij inte- 
gendeel veel buit. 

Aan her eind gekomen van de gegevens, die ik aangaande de Taffurs bijeen 
kon brengen, blijft mij alleen nog over, een terugblik te werpen o p e n  een 
paar gevolgtrekkingen, te maken uit dit materiaal. De dichter heeft dus niet 
alleen ziju fantasie laten spreken, toen hij van een wilde horde gewaagde, die 
zich in her leger van Godfried van Bouillon beyond. Hetzij uit de chansons 
van jongleurs, hetzij uit kronieken van klerken of bisschoppen, hetzij uit 
beide soort bronnen heeft hij geput. Maar hij heeft aan hun gegevens de 
producten van zijn fantasie toegevoegd, voor zoover wij daarover tenminste 
Op het oogenblik kunnen oordeelen. Hij heeft dit gedaan met opzet en met 
voorliefde, kes Taffurs zijn geen personen, die in het drama van den eersten 
Kruistocht, door hem ontworpen, kunnen gemist worden. Zij zijn geen 
figuranten; zij spelen de hoofdrol. De Godefroid de Bouillon had haast even 
goed den naam kunnen dmgen van: Les Taffurs. Waar de reden moet 
gezocht worden v a n ' s  dichters uitvoerigheid in dezen, vermag ik niet uit 
te maken. 

Voor de geschiedenis van ans vaderland zijn de Taffurs van eehig belong. 
Immers, onder hen waren ook Hollanders, Brabanders enz. en zij schijnen 
zelfs hoofdzakelijk uit de Nederlanden gerecruteerd te zijn. Dit niet alleen, 
omdat hij of andere jongleurs het zeggen, maar ook, omdat er voor het beleg 
van Antiochi/~ een toevoer van soldaten was geweest, bestaande uit zeeroovers, 
die de Middel-landsche Zee onveilig maakten en die hoofdzakelijk uit Holland, 
Friesland, Zeeland en Vlaanderen afkomstig waren. In verband met enkele 
uitlatingen van kronisten en trouv~res houd ik de meenifig niet voor te 
gewaagd, dat deze woestelingen voor een goed deel in de benden der 
Taffurs zullen zijn terug te vinden. Het is dan wel niet juist een vleiend 
beeld, dat van hen wordt ontworpen, op zulke voorvaderen hoeven wij niet 
trotsch te zijn; maar verwonderen kunnen wij ons toch niet, dot er aan het 
einde der elfde eeuw nog zulke barbaren in de Nederlanden worden aange- 
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troffen, wanneer wij er ann denken, tot welke excessen de ketter Tanchelm 
in het midden der volgende eeuw bet Antwerpsche en" Zeeuwsche yolk 
heeft gebracht. 

Wij behoeven ons evenwel niet alleen te schamen, dat Nederlanders onder 
die menscheneters voorkwamen. De Taffurs zijn ook dapper geweest en een- 
stemmig is de lof van kronisten en jongleurs voor hun moed en groot het 
aandeel, dot zij hun toekennen in de successen voor en bij de verovering 
van Jeruzalem 1). 

Ten slotte dunkt het mij niet overbodig, te wijzen op een hoogst merk- 
waardige tegenbeweging in den gang der historische traditie aangaande deze 
benden. De bizonderheden der eigenlijke historieschrijvers worden, te begin- 
nen met Guibert de Nogent tot Willem van Tyrus hoe longer hoe schaarscher. 
Terwijl daarentegen de Chansons de geste, uitgaande van La Chanson 
d'Antioche tot Oodefroid de Bouillon, hoe langer hoe uitvoeriger worden. 
De oorzaak van deze tegenbeweging zal ik hier niet trachten te achterhalen. 
Maar wel moet ik er op wijzen, dat een onderzoek daarnaar vruchtbaar kan 
zijn. Niet alleen, omdat daardoor de kennis bevorderd kan worden, die wij 
hebben van de wijze, waarop middeleeuwsche geschiedschrijvers en zangers 
met hun materiaal omgingen; niet alleen omdat er opnieuw uit zou blijken, 
dat de gegevens van een jongleur voor het vaststellen der feiten van be- 
teekenis kunnen zijn, maar vooral, omdat de historische kritiek er wel bij 
zal varen, de critiek, die zich wellicht wel op een wat eng standpunt heeft 
geplaatst, met zich bij voorkeur te houden aan de berichten van meer geloof- 
waardige schrijvers en die van minder betrouwbaren te veel is voorbijgegaan. 

N~imegen. W. MULDER. 

DE BEOEFENING DER D U I T S C H E  DIALECTKUNDE.  

III. 

De tot dusverre besproken lexicalische, phonetische en grammaticale 
verhandelingen over afzonderlijke dialecten kunnen ons hog slechts een zeer 
eenzijdig beeld van een uitgestrekt taalgebied geven. Men kan deze studie- 
methoden vergelijken met boringen, die men ten behoeve van een geologisch 
onderzoek verricht, met dit belangrijke onderscheid alleen, dat de geoloog 
systematisch zijn stations uitzoekt met her doel om een profiel van het 
geheele landschap te ontwerpen, terwijl bij de dialectologen over her 
algemeen alleen die plaatsen aan de beurt komen, die toevallig een taal- 
minnaar onder hare bewoners tellen. Het is duidelijk welke groote gevaren 
er ann een dergelijke werkwijze verbonden zijn, Men is maar al te licht 
geneigd om op grond van eenige bier en daar opgemerkte verschijnselen 
te generaliseeren en zich daardoor een geheel verwrongen beeld van den 
feitelijken toestand te vormen. De heterogeniteit en de leemten van bet 
materiaal dienen dus noodzakelijk gecompenseerd te worden door een 
systematisch dialectonderzoek in de ruimte. Zoo moest zich door de behoefte 

1) Ann Dr. E. Haslinghuis dank ik nog een verwijzing naar her boekje van O. Driesen, 
Der Ursprung des Harlekin, Berlin, Duncker, t904~ xvaarin (blz. 129 v lgg . )de  Taffurs in 
verband worden gebracht met de Harlekiins. 


